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সম� �শংসা আ�াহর জনয্, িযিন তার িকতােব বেলেছন: 

 ألبصار ا فیھ تشخص لیوم یؤخرھم إنما الظلمون یعمل عما غافال هللا تحسبن وال

“তুিম িকছুেতই মেন কর না েয, জািলমগণ যা-িকছু করেছ আ�াহ েস স�েকর্ েবখবর। িতিন েতা তােদরেক েসই িদন পযর্� 

অবকাশ িদে�ন, েযিদন চকু্ষসমূহ িবে�ািরত হেব।” [সুরা ইবরাহীম -৪২] 

রহমত ও শাি� বিষর্ত েহাক আমােদর েনতা ও আমােদর ি�য় ব�ু মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর এবং তার 

পিরবারবগর্ ও সাহাবীগেণর উপর, যারা িছেলন শি�শালী িসংেহর নয্ায়।  

তারপর: 

িবগত কেয়ক বছর ধের মুসিলম জািতর �িতিট �প এবং ইসলামী কােজর সােথ স�ৃ� �িতিট দল - তাগুত জািলম ও 

পি�মা �ুেসডারেদর এেজ�েদর হােত জুলুম-অতয্াচার ও িনে�ষেণর িশকার হে�। তারা ইসলামী কােজর ময়দােন 

�েচ�াকারীেদরেক দুঃসহ শাি� িদে�। তােদর উপর িবিভ� �কার শাি� �েয়াগ, িনজ ভূিম েথেক উে�দ ও িনযর্াতন চালাে�। 

তােদর র� �বািহত করেছ। তােদরেক ফাঁিসর কা� ও কারাগােরর �েকাে� িনেক্ষপ করেছ। সবর্েশষ সমেয় জােম আযহােরর 

ে�� যুবকেদর এক িসংহশাবক দলেক মৃতুয্দ� িদেয়েছ। এভােব তারা সাউদী ও আিমরাতী শাসকেদর সােথ 

�িতেযাগীতামূলকভােব আেমিরকান �াক হাউেজর িদেক েদৗড়াে�। 

িনেজেদর মিনব আেমিরকার �িত আনুগতয্ ও অধীন�তা �মাণ করার জনয্ তারা �িতিট সং�ার �য়াসীর িবরুে� যু� করা, 

তােদরেক কারাগােরর অ�কার �েকাে� আটেক রাখা, অত:পর িবিভ� ওিছলায় ধীরগিতেত বা �তগিতেত হতয্া ও ফাঁিস 

েদওয়া িনেজেদর �ধান লক্ষয্ বািনেয় িনেয়েছ। 

স�িত সমেয় িসিস সরকার জুলুম ও ঔ�েতয্ সীমাল�ন কের েফেলেছ। সবর্েশেষ যােক েস জুলুম ও িনযর্াতেনর য�ণা 

িদেয়েছ, িতিন হেলন ড�র মুহা�দ মুরসী। আ�াহ তােক ক্ষমা করুন ও মাফ কের িদন! আমােদর এ বয্াপাের েকান সে�হ 

েনই েয, তােক েফরআউনী কারাগার ও টচর্ারেসলগুেলােত িনযর্াতন ও িনপীড়েণর মাধয্েম হতয্া করা হেয়েছ। 
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তাই আমরা তার জনয্ েশাক �কাশ করিছ। আমরা তার বয্াপাের তার পিরবারবগর্ এবং তার সম� স�ান-স�িত ও 

ি�য়জনেদরেক শা�না িদি�। আ�াহ আপনােদর জনয্ আপনােদর এই িবপেদর �িতদান বািড়েয় িদন। আপনােদর দু:েখর উ�ম 

শা�না দান করুন এবং আপনারা যা হািরেয়েছন, তার  জনয্ আপনােদর �িত রহম করুন! িন�য়ই আমরা আ�াহরই জনয্ এবং 

তারই িদেক িফের যাব। 

েহ আমােদর  িমশেরর জনগণ! েহ িমশেরর ইসলােমর কমর্ী বীর যুবেকরা!  

েতামরা আ�াহর উপর পিরপূণর্ ভরসা কর। িব�াস রােখা েয, িতিমেরর আ�াদন িকছুেতই �ায়ী হেব না। জুলুেমর িত�তা 

িকছুেতই দীঘর্ হেব না। বাঁধার েদয়াল অিচেরই দূর হেয় যােব ইনশাআ�াহ।  

তাই আ�াহর শপথ! আ�াহর শপথ! েতামরা িব�বেক পুনরায় জীব� ও উ�ীিবত কর। �াধীনতার লাল দরজায় ঝাঁিপেয় পড়। 

একাকী ও দু’জন-দু’জন কের এবং দলীয় বা এককভােব দািড়েয় যাও এই জুলুেমর িববরুে�। যিদ েতামরা তার িবরুে� 

দািড়েয় না যাও, যিদ েতামরা সতয্ ে�াধ �কাশ না কর তেব এই জুলুম আেরা সীমাল�ন কের েফলেব। 

িন�য়ই এটা জুলুম েয, আমরা আমােদর বতর্মান �জে�র দািয়�গুেলা চািপেয় িদব আমােদর আগামী �জে�র ঘােড়। এটা 

অনয্ায় েয, আমােদর বতর্মান �জে�র েবাঝা বহন করেব আমােদর আগত �জ�। তাই আসুন, আমরা আমােদর আগত 

�জে�র েবাঝা বহুলাংেশ হলকা কির, তােদর কিঠন দািয়�গুেলােক একটু সহজ কির। েযন তােদরেক শতা�ীর পর শতা�ী ও 

যুেগর পর যুগ জুলুেমর মেধয্ বসবাস করেত না হয়। 

তাই েতামরা আ�াহর পেথ যু�েক জীিবত কর, েযমিনভােব েতামােদর িজহােদর ময়দােনর ভাইেয়রা জীিবত কেরেছন। েযন এই 

�কাশয্ জুলুম ও দু:খজনক েভাগাি� বারবার না আেস। আর গণত�, কুফরী সংিবধান ও মানবরিচত আইেনর ধমর্েক �তয্াখয্ান 

কর। যারা এর িদেক আ�ান কের, তােদর ��েক িনবুর্ি�তা সাবয্� কর এবং এই আ�ানেক পিরপূণর্ �তয্াখয্ান কর। অ� ধর, 

অ� ধর...। সীমাল�নকারী িসিস জুলুেমর মাধয্েম েতামােদর েথেক �িতেশাধ েনওয়ার পূেবর্ই েতামরা তার েথেক বদলা �হণ 

কর। আ�াহর শপথ! দু’িট মৃতুয্ই েতা �কৃত মৃতুয্! এক. এমন মৃতুয্, যা শ�েক আনি�ত কের, দুই. এমন মৃতুয্, যা শ�েক 

ে�াধাি�ত কের। 
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তাই যুে�র জনয্ ��িত �হণ কর, জীবেনর জনয্ অ� ধারণ কর আর জািলমেক বল: আমরা কখেনা নত হব না, আমরা 

কখেনাই মাথা ঝুকাব না। েতামােদর জবানেক উ�ু� কর, যা তাগুত ও জািলমেদর উপর অি� িনেক্ষপ করেব। েতামরা এমন 

হেয় যাও েয, যখনই জুলুম েতামােদর একিট জবান ব� কের েদয়, তখনই হক েতামােদর আেরকিট এমন জবান উ�ু� কের 

েদয়, যা িকছুেতই থােম না এবং িকছুই অ�� রােখ না। 

েহ আমােদর ভাইেয়রা!  

জুলুম েথেক পলায়ন করা, িহজরত করা, ��িত �হণ করা এবং আ�াহর পেথ িজহােদর জনয্ েবর হেয় পড়া আপনােদর 

আ�মযর্াদাশীল িপতৃপুরুষেদর অ�েরর �াভািবক, েমৗিলক ও পুরাতন িবষয় িছল। আ�াহর শপথ! এটা েকান পলায়ন বা �বাস 

যাপন নয়, বরং এটা হল েসই হক, যা িবজয়ী হেয় েফরার জনয্ পরািজত হেয় পলায়ন কের। িজহাদ ও ইদােদর েক্ষে� এটাই 

আ�াহর নীিত। 

তার সুফল �কাশ েপেয়িছল আমােদর িপতা ইবরািহম আলাইিহস সালােমর েক্ষে�, যখন িতিন বােবল েথেক েকনআেন িহজরত 

কেরিছেলন, িফিল�ীন ও িহজাজ অ�েল নবুওয়ােতর বীজ বপন করার জনয্।  

তার ফলাফলগুেলা �কাশ েপেয়িছল হযরত মূসা আলাইিহস সালােমর েক্ষে�, যখন িতিন িমশর েথেক মাদােয়েন পলায়ন 

কেরিছেলন, েযন েফরাউেনর িনকট তার রেবর িনদর্শন িনেয় িফরেত পােরন। তার ফলাফলগুেলা �কাশ েপেয়িছল হযরত 

মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েক্ষে�, যখন িতিন ম�া েথেক ইয়াসিরেব িহজরত কেরিছেলন, েযন ম�ায় িফরেত 

পােরন অপরােজয় ক্ষমতা, িবশাল েসনাবািহনী, ঐকয্ব� শি� ও দৃঢ়ভােব বাধা বি�েদর িনেয়।  

তাই আপনারা আ�াহর পেথ িহজরত করুন, যু�া� ��ত করুন, িনেজরা ��ত েহান এবং আ�াহর পেথ িজহাদ করুন। 

তাহেল হয়ত আপনারা আ�াহর রহমত লাভ করেবন। 

েহ িমশেরর যুবক ও বৃ�গণ!  

আপনােদর ইিতহােস এমন েলাকেদর আেলািকত জীবনী আেছ, যারা �াধীনতার দািব ও আ�াহর পেথর িজহােদর জনয্ 

আে�াৎসগর্ কেরিছেলন। তাই আপনােদর ইসলামী ইিতহােস তার অনুস�ান করুন, তােক আঁকেড় ধরুন। কুরাইশী বাজপাখীর 
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দল ও সালাউ�ীন আইয়ুবীর জীবনী েদখুন। আপনােদর বীরেদর জীবনী েথেক বীর�, কুরবানী ও আ�তয্ােগর মমর্কথা উপলি� 

করুন। েদখেবন েয, �েতয্ক গিবর্ত �ােনই একজন ইমাম এবং �েতয্ক যু�ঘািটেতই একজন েসনাপিত আেছ। 

েহ আ�াহ! আমােদর িমশরীয় জনগেণর জনয্ েসই কলয্ােণর ফায়সালা করুন, যার �ারা আপনার আনুগতয্কারীরা স�ািনত হেব 

এবং আপনার অবাধয্তাকারীরা লাি�ত হেব। েযখােন আপনার িকতাব এবং আপনার নবীর সু�াহ �ারা িবচার করা হেব। 

েহ আ�াহ! আমরা শুধুমা� আপনার িনকট অিভেযাগ করিছ আমােদর দু:খ-দুদর্শার। আমােদর িবি��তার এবং জািলমেদর 

জুলুেমর। েহ আ�াহ! তাই সম� মুসিলমেদরেক ঐকয্ব� কের িদন। আপনার সকল মজলুম বা�ােদর দু:খ-দুদর্শা দূর কের িদন 

এবং আমােদরেক আপনার সরল সিঠক পথ েদখান। 

দরূদ ও সালাম বিষর্ত েহাক আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর এবং তার পিরবারবগর্ ও সকল 

সাহাবীগেণর উপর। পিরেশেষ সম� �শংসা আ�াহর জনয্, িযিন জগতসমূেহর �িতপালক। 

 

---------------------- 

 

 

 শাওয়াল ১৪৪০ িহজরী 

জুন ২০১৯ ইসায়ী 


